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LUOMUA KOTIMAISILTA PELLOILTA 
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• Ostamme lisääntyvästi luomuraaka-aineita omaan teollisuuteemme 
(luomurehut), elintarviketeollisuuteen sekä vientiin. 

 

• Mahdollisuutemme kasvaa suurempien määrien myötä:                     
Luomua tarvitaan yhä ja PALJON enemmän! 

 

• Tuomme maahan vain luomupuristeita, koska näiden saatavuus on 
kotimaassa joko erittäin huono tai olematon. 

 

• Tavoitteenamme on saada Suomesta kaikki mahdollinen ja kehittää 
toimintaamme tämän mukaan.  



LUOMURAAKA-AINEET 
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• Suurin kustannustekijä luomurehuissa ovat puristeet 

• Ensisijalla kotimaiset raaka-aineet: 

– Luomuviljat ja –palkokasvit kotimaisena 

– Luomurypsipuristeesta v. 2015 kotimaista siementä 6 %  

  

Miten haluamme toimia nyt ja tulevaisuudessa? 

- Luomua tulee tuottaa kestävästi.  

- Tuotteen laatu on yksityiskohdissa. 

- Vientimarkkinat arvostavat Suomalaisen tuotteen eettistä taustaa. 

- Toteutukseen tarvitaan koko ketju. 



KOTIMAINEN LUOMUREHUVALMISTUS SUOMEN REHUN 
KOTKAN TEHTAALLA 
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- Tehdas täysin vapaa GMO tuotteista ja 

raaka-aineista -> Ei kontaminaatiovaaraa 

 

- Ei eläinperäisiä raaka-aineita (kalajauho): 

Kalajauho myydään erikseen (50 kg, ssk). 

 

- Aloitus v. 11/2012. Jyrkässä kasvussa 

jatkuvasti. 

 

- Naudanrehut, v. 2014 Broilerrehut,          

v. 2015 Munivien kanojen rehut. 

 

 

 
- AJANKOHTAISET: 

• Suursäkkivalmistus, 700 kg  

KOTKA ON SUOMEN 
MONIPUOLISIN 

LUOMURAAKA-AINEIDEN 
VIENTISATAMA 



MITÄ SIIS VILJELLÄ? 
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• Mahdollisuudet ovat aika lailla rajattomat! 

 

• Tällä hetkellä: 

– Kaura, Vehnä, Mallasohra, Ohra, Ruis.. 

– Ruokaherne, Rehuherne, Härkäpapu.. 

– Seosvilja 

– Rypsi/rapsi (Kaikki lajikkeet, Largo) 

 

• Tulossa piakkoin: 

– Speltti (kuorimaton tai kuorittu) 

– Tattari 

– Pellavansiemen 

– Auringonkukka 

– Hamppu? 



MIKSI HANKKIJA? 
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• Toimintamme on joustavaa ja olemme aina avoimia uusille ehdotuksille 

• Erikoistumme ja kehitymme vauhdilla! 

• Tilitykset varmoja 

 

• Emme käännytä kuormia; Jos ei kelpaa myllyksi, otamme rehuksi. 

– Pyrimme löytämään käyttötarkoituksen kaikelle 

– Ainoa paha poikkeus on ruis 

 

• Pyrimme helpottamaan viljelijän arkea miten ikinä voimme: 

– Paperisota pois, vain viljapassi (vyr 2014) tarvitaan 

– Eniten keruupaikkoja ympäri Suomen 

– Eniten vaihtoehtoja 



MITEN HANKKIJALLA? 
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• Päivän hinnat ja vastaanottopaikat nettisivuillamme 

• Mahdollisuus myös termiinikauppaan 

 

• Luomuviljelysopimukset kullanarvoisia myös viljelijöille:  

– Luomussa erät pieniä, ennakointi lisää mahdollisuuksia markkinoilla 

 

• Luomuviljakaupat Hankkijan toimipisteessä kautta Suomen 

 

• VILJAPASSI luomuviljelijän tärkein dokumentti kaupassa! Täytä oikein! 

– Väärin täytettynä kuormaa ei voida ottaa vastaan 

 

http://www.agrimarket.fi/Maatalous_ja_metsa/viljakauppa/viljamarkkinat-ja-hinnat/Viljan_hintanoteeraukset/


MUU LUOMUTOIMINTA 
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• Luomusiemenet: Myynti, sopimusviljely ja kehitys 

– Suuri tarve siementuottajista! 

 

• Harraste-eläimet: Jahti&Vahti luomurypsiöljy 

 

• Luomureissut!  

– 2015 Tech&Bio /Ranska 

– 2016… ?  

 

 



KIITOS.. 

9 

Essi Parviainen 
essi.parviainen@hankkija.fi 

Tel. 010 402 7910 
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